
صدى النسیان
كانوا یحلفون بالیوم الذي شھد مولده الجدید ، و السعة التي وقع فیھا 

تغیره و انقالبة الحاسمان ، غادر عنبر بیتھ عند األصیل و صار مزھوا فى 
و فیما  .عباءتھ السوداء  مرسالً من خطاه الثقیلة نذر الرھبة و الخوف 

ھوال اعترضھ أو صده ھو یمر أما كشك الحنفي العمومیة توقف كأن مج .. 
انحلت عقد من  ..أحنى رأسھ دقیقتین ثم رفعھا فطالع النسا بوجھ جدید 

و رح یقلب ناظریھ فى الناس و االشیاء كأنھ  ..عینیھ فحل محلھ ھدؤ حائر 
و تحرك فى الحارة تحركا عشوائیا فى  ..یبحث عن شىء أو ال یدرى شیئأً 

.ھدؤ و ذھول لم یر معھما من قبل 
ان الناس یحیونھ فال یرد ، و یلقون الیھ أھازیج الملق فال یتأثر و ك حدث  .

شىء خطیر و ال شك و لكن ما ھو ؟ 
و تجمع الناس بعیدا عنھ و ھم على أشد حال من القلق و التوقع ، و جاء 

.و تساءل شیخ الحارة  ..فیمن جاء اما الزاویة و شیخ الحارة 
- ماذا یجرى فى حارتنا؟

مام فأجاب اال :
1 .أمر هللا و لكل أمر حكمة 

:فقالت أحد أعوان عنبر 
2 تمنى  .انھ عفریت النسیان ، ان مس أحدا نسى الناس و نسى  نفسھ 

و راقبوه  .و أن یذوب عنبر فى النسیان الى األبد  .الناس أن تصدق 
و  ..حتى صار ھدوؤه مألوفا  ..بحذر و ھو یھیم ھادئا ذاھال 

عامة انخفضت حرارة الخوف و  .و اطمأن من كان یتوقع أذى  .
.تجول عنبر فى أنحاء الحي كلما حال لھ ذلك 

3 و ذاع فى  ..و كثیرا ما ضل سبیلھ فیرجعھ أحد أعوانھ و ھو ال یعرفھ 
كل مكان أن عنبر مسھ عفریت النسیان ، وان شخصا جدیدا طیبا حل 
منة لملك و اعتبر ذلك من عجائب النوادر كما عد .فیھ مكان اآلخر 

و عاد الى الحارة بعض الذین طردھم سخطھ منھا فى عھد  .الوھاب 



التى ھربت من شغبھ و سؤ خلقھ "المظیة"بطشھ ة قوتھ ، و حتى
رجعت الى حارتھا ، فرجع معھا السرور و الطرب و ترددت من جدید 

األنغام العذبةالتى طال حنین الناس الیھا و رأى عنبر خصومھ 
ف أحدا منھم و حتى المظیھ لم توقظ وعیھ أالسابقین فلم یعر تحرك  ,

ارتاحت الحارة جمیعا اال أعوانھ الذین تنكر لھم الزمان ، و  .ساكنة 
:جعل شیخ الحارة یحذرھم قائال 

4 .الزمان تغیر و لن أسمح بأي انحراف 
و كانوا أضعف من أن بتحدوا أھل الحارة فتعلقت آمالھم بأن یعود 

اءة كما فقده فجاءة أو یقع ما لیس فى الحسبان صاحبھم الى وعیھ فج .
.و عقب صالة الفجر قال امام الزاویة لشیخ الحارة 

- .ألول مرة یتردد عنبر على الزاویة 
:فتساءل شیخ الحارة بدھشة 

9 أھو میل مفاجىء للھدایة ؟
!!لعلھ 10

:فقال الشیخ مشجعا 
11 استرد وعیھ یوما امأل قلبھ بالدین كیال یجد فرغا للشر اذا  .

و عرف أن المرأة التى أكتشفت داءه تسعى لدى أھل العلم بالنجوم و 12
السحر و العفاریت لیشفوه من المس ، و أقلق ذلك الناس و طالبوھا 

بأن تكف عن سعیھا ن و أنذروھا بالشر اذا لم ترجع ، و بدا أنھم 
یخ الحارة و عاد االمام یقول لش .یرفضون العودة للھوان مرة أخرى 

:
.أتباع الرجل السابقون یتبعونھ فى الھدایة 13

:فقال الشیخ راضیا 
!أخبار طیبة حقا 16

لم یسمع عن شى مثل ھذا منذ السلف الصالح17
و بشر شیخ الحارة الناس بذلك فرحب باألخبار من رحب ، و أعلن أناس 

.بأنھم على تمام االستعداد للدفاع عن أنفسھم ضد أى تسلط 
و ذھب و جاء كرجل من عباد هللا  ,و لم یتغیر مظھر عنبر فى جملتھ 



لم یؤذ أحدا بفعل أو قول حتى بنظرة و آمن كثیرون بأنھ لن  .الطیبین 
و ظل أناس على حذر یتشاورون ، ثم توارى عن  ..یعود الى أصلھ أبدا 

أعین الناس ھو و أعوانھ فتره غیر قصیرة حتى تضاربت األقوال و 
خواطر ثارت ال .

و فى یوم السوق وقف االمام یؤذن لصالة الظھر فمضى الناس فى ھدؤ 
نحو الزاویة و اذا برجل یصیح 

- أنظروا
فرأوا عنبر و رجالھ قادمین ، تغیر  ..فاتجھت األبصار الى حیث یشیر 

تقدمھم عنبر و تبعوه كالزمان األول فى الجالبیب و  .المنظر و تفصیال 
ى نبابیتھم العمائم قابضین عل و ارتد وجھ عنبر الى الصورة القدیمة  .

ھل رجعنا الى  .بالنظرة الصارمھ و العقد البارزة و العضالت المشدودة 
أیام الطغیان و االتاوات و السیطرة ؟

و عند الزاویة  .و ساد الصمت حتى لم یعد یسمع اال وقع أقدامھم الثقیلة 
وت كالرعد  وقفوا و ضرب عنبر األرض بنبوتھ و صاح بص هللا أكبر  ))

!!! ((هللا أكبر ))فردد الرجال وراءه فى ھتاف یزلزل القلوب  ((


